
Gezamenlijke reactie van de fracties VVD, D66 en CDA op het artikel “Merlenhoven is wachten op 

afvalinzamelingsplan beu” 

Heemstede staat op het punt een nieuw duurzaam afvalbeleid in te voeren. Hiermee willen wij de 

landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) halen. Dit streven wordt door alle partijen in 

de raad gedeeld. 

Het raadsvoorstel dat de wethouder aan ons had voorgelegd behelsde het plan om de positieve pilot 

proef die gehouden is in de wijk Merlenhoven, integraal door te voeren in heel Heemstede. Hiervoor 

zou een investering moeten worden gedaan van 1,44 miljoen euro, onder andere om 100 

ondergrondse vuilcontainers bij te plaatsen. Bijgeleverde informatie van de wethouder gaf echter 

aan dat we ondanks deze investering, de VANG doelstelling NIET zouden gaan halen, met name 

omdat er nog geen goed plan is voor de afvalinzameling van de hoogbouw in Heemstede. Daarbij 

komt het feit dat omgekeerd afval inzamelen een goed systeem is maar varianten kent (bijv. in keuze 

van bakcombinaties, wegbrengparken) en in maart 2020 door de Raad gevraagd is naar een 

kwantitatieve en financiële vergelijking van zulke systemen in omringende gemeenten.  

Het raadsvoorstel is aangehouden door een meerderheid van de partijen. De wethouder is op pad 

gestuurd om alsnog (vóór de begrotingsdiscussie) met verschillende, goed financiëel onderbouwde 

scenario’s te komen en gebruik te maken van de ervaringen van de omliggende gemeenten, en met 

name die waarbij wel de VANG-doelstelling gehaald wordt. 

Voor de fracties van VVD, D66 en CDA geldt eerst een gedegen plan, met afweging van alternatieven 

en financiële onderbouwing, voordat we ja kunnen zeggen tegen een nieuwe manier van 

afvalinzameling voor de komende dertig jaar.  

Het afvalbeleid moet omarmd worden door de hele raad en van de uitspraak van de klankbordgroep 

dat we het afvaldossier zouden misbruiken voor politieke spelletjes, daarvan distantiëren wij ons 

nadrukkelijk.   
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